
PSCT 2021.1 - Processo Seletivo para Cursos Técnico Subsequente
Etapa 1 - Campus João Pessoa

Lista de candidatos com status de acordo com a análise da
documentação

Atenção: Verificar situação da documentação. Candidatos indeferidos têm direito a entrar com recurso

Obs. Listagem em ordem alfabética por Curso e Modalidade e ordem de classificação por Candidatos.

Curso: Edificações

Modalidade: Ampla Concorrência

Candidatos com documentação deferida

1 FÁBIO COSTA DE CARVALHO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 ENNY MIRELLI CORREIA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

3 WILLIANY ALEIXO NELO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

4 MARIAN YASMIN PATRICIO BARRETO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

5 MARCOS YURI DO NASCIMENTO FRANCISCO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 PEDRO IVES NUNES OLIVEIRA DE LIMA SIMÕES DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

candidato não apresentou : Certificado de

Alistamento Militar (CAM) ou Certificado de

Dispensa de Incorporação (CDI) e certificado do

ensino médio, citado no subitem 5.1.1 alíneas "d"

e "f " do Edital DDE-JP nº 27/2021, de 19 de abril

de 2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Edificações

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 STEFHANIE CATARINE BERNARDINO DE BRITO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida



1 MONICA BARBOSA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Faltou anexar o certificado do Ensino médio,

documento previsto no item 5.1.1 alínea "f" e do

Edital DDE-JP nº 27/2021, de 19 de abril de 2021

Indeferido na análise de documentação de

Egresso de Escola Pública. Candidata cursou o 1º

e 2º ano do ensino fundamental em escola

particular, o que está em desacordo com o item

5.2.2 alínea "a" do Edital DDE-JP/IFPB nº 27/2021

de 19 de abril de 2021. Indeferido na avaliação

Socioeconômica. Candidata, informa um grupo

familiar de 6 pessoas. Não anexou a sua

documentação de comprovação de renda ou de

ausência de renda (Anexo 9) e CTPS ou

Declaração de não possuir, não anexou a

documentação de identificação pessoal, de

comprovação de renda ou de ausência de renda

(Anexo 9) e a CTPS ou Declaração de não possuir

dos outros 5 membros da família. Não atende ao

Edital PRE que parametriza o Processo Seletivo.

Ver as Declarações constantes dos Anexos do

Edital. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 ANTONIO JUNIOR ALVES MAIA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação

Socioeconômica. A CTPS anexada está

incompleta, faltou a identificação do documento.

Também não inseriu o documento dos demais

membros da família e de acordo com o edital

5.2.3: " Deverá ser apresentada documentação de

TODOS os membros que compõem o núcleo

familiar (responsáveis e dependentes), inclusive

menores de idade; ou seja, todos aqueles que

estão abrigados no mesmo domicílio residencial".

Indeferido na análise de documentação básica.

AUSÊNCIA de documento básico citado no

subitem 5.1.1 alínea "e" Certidão de Quitação

Eleitoral, do Edital PRE nº 27/2021. Indeferido na

análise de documentação de Egresso de Escola

Publica. Candidato(a) estudou parte do ensino

fundamental em escolas da rede privada de

ensino, em desacordo com o item 5.2.2 do Edital

Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021. Indeferido na

análise de documentação de autodeclaração de

PPI. Candidato se autodeclarou branco, ficando

assim em desacordo com grupos étnicos

contemplados pela Lei nº 12.711/12 (pretos,

pardos ou indígenas) , citado no subitem 5.2.4

alínea "a " do Edital DDE-JP nº 27/2021, de 19 de

abril de 2021. Acompanhar no Portal do Estudante

a publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



3 NÁDIA KELLY CARVALHO DE LIMA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Faltou anexar o certificado do Ensino médio,

documento previsto no item 5.1.1 alínea "f" e do

Edital DDE-JP nº 27/2021, de 19 de abril de 2021

Indeferido na análise de documentação de

Egresso de Escola Pública. Candidata cursou do

1º ao 4º ano do ensino fundamental em escola

particular, o que está em desacordo com o item

5.2.2 alínea "a" do Edital DDE-JP/IFPB nº 27/2021

de 19 de abril de 2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

4 LARISSA KELLY SANTOS DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação

socioeconômica. Candidata não apresentou

documento de identificação de todos os membros

da família ( RG ou certidão de nascimento) e

comprovação de renda de todos os membros da

família com 18 anos ou mais (ver o tópico 5.2.3

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA – RENDA

FAMILIAR BRUTA IGUAL OU INFERIOR A 1,5

SALÁRIO MÍNIMO PER CAPITA do Edital Nº

27/2021 de Pré-matrícula). Acompanhar no Portal

do Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

5 FLAVIA COSMO GUEDES DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação

socioeconômica. Ausência de

documentação/declaração referente à renda.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

6 ROGÉRIO REIS ROCHA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação de

Egresso de Escola Pública. Candidato não anexou

documentação específica para comprovação como

Egresso de Escola Pública, conforme subitem

5.2.2 do Edital Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021.

Indeferido na análise de documentação

socioeconômica. candidato, informa um grupo

familiar de 2 pessoas. Não anexou a sua

documentação de comprovação de renda ou de

ausência de renda (Anexo 9) e CTPS ou

Declaração de não possuir, não anexou a

documentação de identificação pessoal, de

comprovação de renda ou de ausência de renda

(Anexo 9) e a CTPS ou Declaração de não possuir

do outro membro da família. Não atende ao Edital

PRE que parametriza o Processo Seletivo. Ver as

Declarações constantes dos Anexos do Edital.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Edificações

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº

18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida



1 LANESSA VIRGINIA SILVA DO NASCIMENTO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 OZIEL DE BRITO LOPES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1
PABLO JUAN NOBREGA DE SOUSA DA

SILVEIRA
DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública: Candidato(a) estudou o 2º e o 8º ano do

ensino fundamental em escolas da rede privada

de ensino, em desacordo com o Edital Nº 27/2021,

de 19 de abril de 2021, subitem 5.2.2, alínea "a" e

a Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de

2012. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 YGHOR CESAR CARNEIRO MAIA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação de

Egresso de Escola pública. AUSÊNCIA de

documentação específica "histórico escolar até o

último ano cursado", conforme citado no subitem

5.2.2 alínea "b" Edital DDE-JP nº 27/2021, de 19

de abril de 2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Edificações

Modalidade: Pessoas com deficiência

Candidatos com documentação deferida

1 LUCAS CUNHA PIMENTA BARBOSA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Nenhum candidato com documentação indeferida

Curso: Eletrônica

Modalidade: Ampla Concorrência

Candidatos com documentação deferida

1 STÉFANO CIANNELLA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 JOÃO PAULO BEZERRA DE ALMEIDA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.



3 WILLIAM WOLLACE PATRICIO GALDINO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

4 ADALGISO DE PAIVA FERREIRA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

5 ANDREWS CÉSAR CHAVES DA SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

6 JONAS BARBOSA DE SOUZA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

7 SANDRO GOMES DE SOUZA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

8 ANDERSON VITORIANO BARROS DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 KAHALLY VINICIUS DE LIMA DIVINO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Matrícula deve ser realizada pelo RESPONSÁVEL

(pai, ou mãe ou responsável legal), pois o

convocado é MENOR DE IDADE, esse

responsável não imprimiu e posteriormente

digitalizou o formulário de pré-matrícula com a

devida assinatura do responsável legal, conforme

item 2.5 do Edital DDE-JP/IFPB nº 27/2021.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Eletrônica

Modalidade: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Nenhum candidato com documentação indeferida

Curso: Eletrônica

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 JOELTON HENRIQUE NUNES DA SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.



Candidatos com documentação indeferida

1 MÁRCIO ROGÉRIO DE MELO SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação básica, de

Egresso de Escola Pública e Socioeconômica.

Faltou anexar certidão de nascimento ou

casamento, conforme item 5.1.1 alínea "a" do

Edital DDE-J/IFPB nº 27/2021. Faltou anexar CAM

ou CDI ou Reservista, conforme item 5.1.1 alíena

"d" do Edital DDE-J/IFPB nº 27/2021. Faltou

anexar histórico escolar do ensino fundamental,

conforme item 5.2.2 do Edital DDE-J/IFPB nº

27/2021. Candidato não apresentou documento de

identificação (RG ou certidão de nascimento) dos

outros dois membros da família e comprovação de

renda dos membros da família que tenham 18

anos ou mais ( ver o tópico 5.2.3

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA – RENDA

FAMILIAR BRUTA IGUAL OU INFERIOR A 1,5

SALÁRIO MÍNIMO PER CAPITA no Edital 27/2021

de Pré-matrícula). Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 ALYSSON BISPO DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica. O

candidato informou que reside com dois membros

da família, mas na comprovação de renda

informou a sua e de sua mãe, faltando uma. De

acordo com o edital no item 5.2.3 "Deverá ser

apresentada documentação de TODOS os

membros que compõem o núcleo familiar

(responsáveis e dependentes), inclusive menores

de idade; ou seja, todos aqueles que estão

abrigados no mesmo domicílio residencial" do

Edital DDE-J/IFPB nº 27/2021. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

3 ROBERIO HENRIQUE PONTES DE OLIVEIRA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública e Socioeconômica. Candidato estudou

parte do ensino fundamental na escola

"Educandário Santa Bárbara". Instituição

identificada como privada, que vai de encontro ao

item 5.2.2 do Edital DDE-JP/IFPB nº 27/2021.

Candidato informa um grupo familiar de 4 pessoas.

Não anexou a documentação de identificação

pessoal, de comprovação de renda ou de

ausência de renda (Anexo 9) e a CTPS ou

Declaração de não possuir dos outros 3 membros

da família. Não atende ao Edital PRE que

parametriza o Processo Seletivo. Ver as

Declarações constantes dos Anexos do Edital e ler

o item 5.2.3 do Edital DDE-JP/IFPB nº 27/2021.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



4 GEYZON ALESSON DA SILVA ALMEIDA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação básica, de

Egresso de Escola Pública e Socioeconômica.

Faltou anexar Certidão de quitação eleitoral,

conforme item 5.1.1 alínea "e" do Edital

DDE-JP/IFPB nº 27/2021. Tentativas de consultas

no site do TSE sem sucesso. Faltou anexar

certificado de conclusão do ensino médio,

conforme item 5.1.1 alínea "f" do Edital

DDE-JP/IFPB nº 27/2021. Candidato estudou

parte do ensino fundamental na escola "Instituto

Educacional Santa Lucia" localizada como

instituição privada de ensino que vai de encontro

ao item 5.2.2 do Edital DDE-JP/IFPB nº 27/2021.

Ausência de documento/declaração de renda que

vai de encontro ao item 5.2.3 do Edital

DDE-JP/IFPB nº 27/2021. Acompanhar no Portal

do Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

5 LUIS FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica. Candidato

não apresentou documento de identificação (RG

ou certidão de nascimento) dos outros três

membros da família e comprovação de renda dos

membros da família que tenham 18 anos ou mais (

ver o tópico 5.2.3 DOCUMENTAÇÃO

ESPECÍFICA – RENDA FAMILIAR BRUTA IGUAL

OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO PER

CAPITA no Edital 27/2021 de Pré-matrícula.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

6 LEANDRO BATISTA PEDRO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica. Candidato

não apresentou documento de identificação (RG

ou certidão de nascimento) dos outros quatro

membros da família e comprovação de renda dos

membros da família que tenham 18 anos ou mais (

ver o tópico 5.2.3 DOCUMENTAÇÃO

ESPECÍFICA – RENDA FAMILIAR BRUTA IGUAL

OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO PER

CAPITA no Edital 27/2021 de Pré-matrícula).

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Eletrônica

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº

18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 ANDERSON PEREIRA DIAS SILVINO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida



1 FERNANDO DA COSTA CRUZ DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública Faltou anexar histórico do ensino

fundamental para análise de Egresso de Escola

Pública, conforme item 5.2.2 do Edital DDE-J/IFPB

nº 27/2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 EDNALDO GOMES DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação básica e

de Egresso de Escola Pública - Falta o verso

(parte de baixo) da CNH (item 5.1.1 alínea "b"); -

Faltou anexar a frente do histórico do ensino

médio (item 5.1.1 alínea "g"); - Faltou anexar o

histórico do ensino fundamental para análise de

Egresso de Escola Pública ( item 5.2.2 ). Esta lista

de pendências está de acordo com o Edital PRE

Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021. Acompanhar

no Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

3 ALECSANDRO PEREIRA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública Candidato estudou parte do ensino

fundamental no Colégio 7 de setembro, não

encontrada em pesquisa como localizada em João

Pessoa; se localizada em Alagoa Nova - PB, é

privada, conforme item 5.2.2 do Edital DDE-J/IFPB

nº 27/2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021) e

Apresentar comprovação de que se trata de

escola pública.

4 CLEDSON DE SOUZA LOPES DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública Candidato estudou parte do ensino

fundamental na Escola E.C. Bairro Novais" não

encontrada em pesquisa; se E.C. Bairros dos

Novais se tratar de "Escola Comunitária Bairro dos

Novais", é de natureza privada. Apresentar

comprovação de que se trata de escola pública

conforme item 5.2.2 do Edital DDE-J/IFPB nº

27/2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Eletrônica

Modalidade: Pessoas com deficiência

Candidatos com documentação deferida

1 BARNABÉ TEODOMIRO DE SOUSA JÚNIOR DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Nenhum candidato com documentação indeferida



Curso: Eletrônica

Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 ANILSON RODRIGUES PEREIRA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula

Candidatos com documentação indeferida

1 SEVERINO DO RAMO SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação básica e

de Egresso de Escola Pública - Faltou anexar

certidão de quitação eleitoral do site do TSE

(www.tse.jus.br )( item 5.1.1). Consulta ao site

reporta que os dados do eleitor não conferem. -

Faltou anexar histórico do ensino fundamental

para análise de Egresso de Escola Pública ( item

5.2.2 ). Esta lista de pendências está de acordo

com o Edital PRE Nº 27/2021, de 19 de abril de

2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Eletrotécnica

Modalidade: Ampla Concorrência

Candidatos com documentação deferida

1 RIVAILDO DIAS RIBEIRO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 WILSON MIRANDA DE MACEDO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

3 FLAVIANA SILVA DO NASCIMENTO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

4 VICTOR LEONNY GOMES DE MELO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

5 JOSE RENAN DE OLIVEIRA FILHO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

6 DOUGLAS DOS ANJOS RODRIGUES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.



7 IAGO BEZERRIL DA SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 PAULO ROBERTO LEONÇO DA SILVA JÚNIOR DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Candidato não anexou: A frente do RG Civil,

conforme Item 5.1.1 "b" Edital DDE/JP nº 27/2021;

O verso do Certificado de Dispensa de

Incorporação, conforme Item 5.1.1 "d" Edital

DDE/JP nº 27/2021; A Certidão de Quitação

Eleitoral, conforme Item 5.1.1 "e" Edital DDE/JP nº

27/2021; O verso do Histórico Escolar, conforme

Item 5.1.1 "g" do Edital DDE/JP nº 27/2021.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Eletrotécnica

Modalidade: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 CÂNDIDA DE JESUSNASCIMENTO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 EDCARLOS NOGUEIRA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública e Socioeconômica. E.E.P.: Candidato

estudou o 2º e o 3º ano em escola privada (Escola

Evangélica Betel). Socioeconômica: Ausência de

declaração referente a comprovação de renda.

Ausência da página de contrato de trabalho em

branco de um membro do grupo familiar

(Padrasto). Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 ANTÔNIO RODRIGUES DE ARAUJO NETO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica e

Socioeconômica. D.B.: A Certidão de Nascimento

apresentada não está totalmente legível, em

desconformidade com o Item 5.1 "Observações"

do Edital DDE/JP nº 27/2021, que diz que é

necessário digitalizar os documentos de forma

legível e na sua totalidade, pois documentos

ilegíveis e/ou incompletos não serão validados em

nenhuma hipótese. Socioeconômica: Candidato

não anexou nenhum documento para

comprovação de renda. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



3 EMANUEL MESSIAS LOPES COSTA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública. E.E.P.: Candidato estudou o 2º ano em

escola privada (Colégio Batista de Igaracy).

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Eletrotécnica

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida

1 GENILTON MYQUEIAS DA SILVA JUSTO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública. E.E.P.: Candidato estudou o 3º e 4º ano

em escola privada (Centro Educacional Cecília

Meireles), em desacordo com o item 5.2 do Edital

DDE-JP/IFPB nº 27/2021 e Portaria Normativa

MEC nº 18/2009. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 JACILDO SILVA BELEM DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica.

Socioeconômica: Ausência de documentação

comprobatória de renda do candidato e demais

membros (a partir de 18 anos de idade) que fazem

parte da composição familiar. Ausência de

documento de identificação dos demais membros

familiares, Ver item 5.2.3 do Edital Nº 27/2021, de

19 de abril de 2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

3 JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

D.B.: Candidato não anexou o Certificado de

Conclusão do E.M., conforme Item 5.1.1 "f" do

Edital DDE/JP nº 27/2021. Acompanhar no Portal

do Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



4 ROSA ALVES MONTEIRO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica,

Egresso de Escola Pública, Autodeclaração PPI e

Socioeconômica. D.B.: Candidata não anexou: -

Certificado de Conclusão do E.M., conforme Item

5.1.1 "f" do Edital DDE/JP nº 27/2021; - VERSO do

Histórico Escolar, conforme item 5.1.1 "g" do Edital

DDE/JP nº 27/2021. E.E.P.: Candidata não anexou

o verso do Histórico Escolar, conforme item 5.1.1

"g" do Edital DDE/JP nº 27/2021, o que

impossibilitou fazer a análise de Egresso de

Escola Pública, uma vez que o documento

apresentado não possui assinatura do

secretário(a) escolar e diretor(a). Autodeclaração

PPI: Candidata não declarou a ETNIA no

Formulário de Pré-Matrícula. Socioeconômica: a

candidata, informa um grupo familiar formado

apenas pela candidata. Não anexou a sua

documentação de comprovação de renda ou de

ausência de renda (Anexo 9) e CTPS ou

Declaração de não Possuir. Não atende ao Edital

PRE que parametriza o Processo Seletivo. Ver as

Declarações constantes dos Anexos do Edital.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Eletrotécnica

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº

18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 ELIANA FERNANDES DA SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 WANDERLAN FERREIRA GOMES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

3 ELÍSSON DOMINGOS DA SILVA FREITAS DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

4 EWERSON SILVA DE MATOS DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

5 WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida



1 JOSEILSON OLIVEIRA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

D.B.: Candidato não anexou a FRENTE do RG

Civil, conforme Item 5.1.1 "b" Edital DDE/JP nº

27/2021 e o VERSO do Certificado de Dispensa

de Incorporação, conforme Item 5.1.1 "d" Edital

DDE/JP nº 27/2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 ROSIEUDO LEITE DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise da Documentação Básica.

D.B.: Candidato não anexou o Certificado de

Conclusão do E.M., conforme Item 5.1.1 "f" do

Edital DDE/JP nº 27/2021 e o Histórico Escolar do

Ensino Médio, conforme item 5.1.1 "g" do Edital

DDE/JP nº 27/2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

3 MATHEUS ROGÉRIO SANTOS PEREIRA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise da Documentação Básica.

D.B.: Candidato não anexou o Certificado de

Conclusão do E.M., conforme Item 5.1.1 "f" do

Edital DDE/JP nº 27/2021. Acompanhar no Portal

do Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Eletrotécnica

Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 JOÃO EMANUEL DE OLIVEIRA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 DIEGO PEREIRA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA BASTOS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública. E.E.P.: Candidato estudou do 1º ao 4º

ano em escola não identificada como pública

(Escola Reunidas da Agroindústria Camaratuba),

em desacordo com o item 5.2 do Edital

DDE-JP/IFPB nº 27/2021, e com a Portaria

Normativa MEC nº 18/2009. Acompanhar no Portal

do Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



2 JACILENE FERREIRA DOS SANTOS SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

D.B.: Candidata não anexou a Certidão de

Quitação Eleitoral, conforme Item 5.1.1 "e" Edital

DDE/JP nº 27/2021. Consulta ao site do TSE

reporta: "Certidão de Quitação Eleitoral não

emitida, pois os dados informados (nome, data de

nascimento ou filiação) não conferem com aqueles

constantes do Cadastro Eleitoral". Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

Curso: Equipamentos Biomédicos

Modalidade: Ampla Concorrência

Candidatos com documentação deferida

1 ELENICE SANTOS DA SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 ANDERSON JOSÉ CAETANO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

3 RAYANA GOMES DE LIMA CRUZ DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

4 BRUNO AURELIANO SOARES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

5 ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

6 JESSICA MAYARA PEREIRA GOMES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

7 KAMILA ALIXANDRE ALVES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida



1 EMMYLLY DIAS DE ARAÚJO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Candidata não anexou a Certidão de Nascimento

ou de Casamento, conforme Item 5.1.1 "a" do

Edital DDE/JP nº 27/2021; Candidata não anexou

o verso do Documento Oficial de Identificação

(com foto e data de expedição), conforme Item

5.1.1 "b" do Edital DDE/JP nº 27/2021; Candidata

não anexou o CPF, conforme Item 5.1.1 "c" do

Edital DDE/JP nº 27/2021; Candidata anexou o

Certificado de Conclusão como restrito,

impossibilitando a análise, conforme Item 5.1.1 "f"

do Edital DDE/JP nº 27/2021; Candidata anexou o

Histórico Escolar como restrito, impossibilitando a

análise, conforme Item 5.1.1 "g" do Edital DDE/JP

nº 27/2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 CELIA GABRIELLE ALVES DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Candidata não anexou o Certificado de Conclusão

do Ensino Médio, conforme Item 5.1.1 "f" do Edital

DDE/JP nº 27/2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

3 FLÁVIA DE CÁSSIA MARTINS RIBEIRO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Candidata anexou a Certidão de Quitação Eleitoral

sem assinatura do responsável pela emissão,

conforme Item 5.1.1 "e" do Edital DDE/JP nº

27/2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

4 STEPHANNE KELREN ARCANJO DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Candidata não anexou a Certidão de Nascimento

na íntegra (documento apresenta cortes),

conforme Item 5.1.1 "a" do Edital DDE/JP nº

27/2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Equipamentos Biomédicos

Modalidade: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 DANIELA FERREIRA DA COSTA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida



1 MARIA LUANA SILVA DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica. Candidata

não apresentou documento de identificação dos

outros três membros da família (RG ou certidão de

nascimento) e comprovante de renda de todos os

quatro membros, incluindo a candidata (ver

detalhes sobre a documentação no Edital 27/2021

Pré-matrícula no tópico 5.2.3 DOCUMENTAÇÃO

ESPECÍFICA – RENDA FAMILIAR BRUTA IGUAL

OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO PER

CAPITA). Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Equipamentos Biomédicos

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida

1 ABRAÃO BATISTA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica,

Egresso de Escola Pública e Socioeconômica.

Candidato não anexou Documento Oficial de

Identificação – com foto e data de expedição,

conforme Item 5.1.1 "b" do Edital DDE/JP nº

27/2021; Candidato não anexou o CPF, conforme

Item 5.1.1 "c" do Edital DDE/JP nº 27/2021;

Candidato não anexou o Certificado de Conclusão

do Ensino Médio, conforme Item 5.1.1 "f" do Edital

DDE/JP nº 27/2021; Candidato não anexou o

Histórico Escolar do Ensino Médio, conforme Item

5.1.1 "g" do Edital DDE/JP nº 27/2021; Candidato

não anexou o Histórico Escolar do Ensino

Fundamental, conforme Item 5.2.2 do Edital

DDE/JP nº 27/2021; Candidato não anexou

comprovação de renda dos demais membros da

família, não atendendo o solicitado pelo edital no

item 5.2.3 do Edital DDE/JP nº 27/2021.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



2 WILLINGTON DE SOUZA BRITO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica e

Socioeconômica. Candidato não anexou o

Certificado de Alistamento Militar (CAM) que

comprove a quitação militar (carimbo com data de

validade vencida), conforme previsto no item 5.1.1,

alínea “d” do Edital DDE/JP nº 27/2021. Candidato

informa grupo familiar de 3 pessoas. Não anexou a

sua documentação de comprovação de renda ou

de ausência de renda (Anexo 9), não anexou

documentação de identificação pessoal,

comprovação de renda ou ausência de renda e

CTPS ou Declaração de não possuir dos outros

membros. Não atende ao Edital PRE que

parametriza o Processo Seletivo. Ver Declarações

constantes dos Anexos do Edital DDE/JP nº

27/2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

3 ALEX BELARMINO DE ANDRADE DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica,

Egresso de Escola Pública e Socioeconômica.

Candidato anexou o Certificado de Dispensa de

Incorporação (CDI) ilegível, conforme previsto no

item 5.1.1, alínea “d” do Edital DDE/JP nº 27/2021.

Candidato não anexou o Histórico Escolar na

íntegra (falta a parte da frente do documento),

conforme Item 5.1.1 "g" do Edital DDE/JP nº

27/2021. Candidato estudou do 1º ao 8º ano do

Ensino Fundamental em escola privada (Colégio

Cândido Portinari e Instituto Educacional

Clodomiro Leal), em desacordo com o item 5.2.2

do Edital DDE/JP nº 27/2021. Candidato não

apresentou os comprovantes dos demais

membros inseridos no formulário de pré-matrícula.

De acordo com o edital no item 5.2.3: "Deverá ser

apresentada documentação de TODOS os

membros que compõem o núcleo familiar

(responsáveis e dependentes), inclusive menores

de idade; ou seja, todos aqueles que estão

abrigados no mesmo domicílio residencial.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

4 MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública e Socioeconômica. Candidata não anexou

o Histórico Escolar do Ensino FUNDAMENTAL,

conforme Item 5.2.2 do Edital DDE/JP nº 27/2021.

Candidata não apresentou documento de

identificação (RG ou certidão de nascimento) dos

outros dois membros da família e comprovação de

renda dos outros dois membros da família caso

tenham 18 anos ou mais ( ver o tópico 5.2.3

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA – RENDA

FAMILIAR BRUTA IGUAL OU INFERIOR A 1,5

SALÁRIO MÍNIMO PER CAPITA no Edital 27/2021

de Pré-matrícula). Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



5 EDUARDO PAULINO DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica. Ausência

de documentação de identificação dos demais

membros do grupo familiar. Ausência de

comprovante de renda dos membros do grupo

familiar maiores de 18 anos. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

Curso: Equipamentos Biomédicos

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº

18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida

1 ITAMIRAN DOS SANTOS DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido(a) na análise de Documentação Básica.

Candidato(a) não anexou a Certidão de Quitação

Eleitoral, conforme Item 5.1.1 "e" do Edital DDE/JP

nº 27/2021; Candidato(a) não anexou o Certificado

de Conclusão do Ensino Médio, conforme Item

5.1.1 "f" do Edital DDE/JP nº 27/2021;

Candidato(a) anexou o Histórico Escolar do

Ensino Médio contendo rasuras. Deve apresentar

2a via do documento, conforme Item 5.1.1 "g" do

Edital DDE/JP nº 27/2021; Acompanhar no Portal

do Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 STEFERSON SILVA MONTEIRO DA COSTA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise PPI. Candidato informou no

formulário de pré-matrícula etnia divergente para a

cota para a qual se inscreveu (item 5.2.4 do Edital

DDE-JP nº 27/2021). Deverá apresentar

autodeclaração de pertencimento à etnia no prazo

do recurso. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

3 DARLAN DE ARAÚJO ANDRADE DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica e

Egresso de Escola Pública. Candidato não anexou

o Certificado de Alistamento Militar (CAM) ou

Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI),

conforme Item 5.1.1 "d" do Edital DDE/JP nº

27/2021; Candidato não anexou o VERSO do

Certificado de Conclusão do Ensino Médio,

conforme Item 5.1.1 "f" do Edital DDE/JP nº

27/2021; Candidato não anexou o VERSO do

Histórico Escolar, conforme Item 5.1.1 "g" do Edital

DDE/JP nº 27/2021; Candidato estudou o 5º ano

do Ensino Fundamental em escola privada

(Instituto Valter Vicente de Lima). Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

Curso: Equipamentos Biomédicos

Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).



Candidatos com documentação deferida

1 VALBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 ELDER HELON TAVARES NOGUEIRA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Nenhum candidato com documentação indeferida

Curso: Mecânica

Modalidade: Ampla Concorrência

Candidatos com documentação deferida

1 JOSE CARLOS RIBEIRO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula. Edital Nº 27/2021, de 19 de

abril de 2021.

2 JOABE DE MORAES BRASIL DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula. Edital Nº 27/2021, de 19 de

abril de 2021.

3 MARCUS ANTONIO PEREIRA DE LIMA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula. Edital Nº 27/2021, de 19 de

abril de 2021.

4 LOUHANY FERREIRA DE BRITO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula. Edital Nº 27/2021, de 19 de

abril de 2021.

5 JOSÉ DANTAS DO NASCIMENTO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula. Edital Nº 27/2021, de 19 de

abril de 2021.

6 PEDRO ARTHUR DE LUCENA PEDROSA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula. Edital Nº 27/2021, de 19 de

abril de 2021.

7 RODRIGO RAMALHO PAIVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula. Edital Nº 27/2021, de 19 de

abril de 2021.

Candidatos com documentação indeferida



1 BRUNO ESTEVAM SILVA DE SOUZA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Não anexou Certidão de quitação eleitoral,

conforme subitem 5.1.1 alínea "e" do Edital Nº

27/2021, de 19 de abril de 2021. Em consulta ao

www.tse.jus.br: Os dados informados (nome, data

de nascimento ou filiação) não conferem com

aqueles constantes do Cadastro Eleitoral.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 SALOMAO DE MOURA ASEVEDO CHAVES DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Não anexou Histórico Escolar do Ensino Médio,

conforme subitem 5.1.1 alínea "g" do Edital Nº

27/2021, de 19 de abril de 2021. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

Curso: Mecânica

Modalidade: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida

1 FELLIPE OLIVEIRA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Não anexou Documento Oficial de Identificação -

com foto e data de expedição - na sua totalidade,

subitem 5.1.1 alínea "b" do Edital Nº 27/2021, de

19 de abril de 2021. É preciso digitalizar Frente e

Verso. da CNH (enviada incompleta). A CTPS do

candidato não foi enviada com foto e dados

pessoais. Indeferido na análise Egresso de Escola

Pública. Não anexou documentação específica

para comprovação como Egresso de Escola

Pública (histórico escolar até o último ano cursado

- médio ou fundamental), conforme subitem 5.2.2

do Edital Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Mecânica

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida



1 MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Faltou anexar Certificado de Conclusão do Ensino

Médio em sua totalidade, subitem 5.1.1 alínea "f".

O documento anexado não exibiu as assinaturas e

carimbos por completo. Faltou anexar Histórico

Escolar do Ensino Médio em sua totalidade,

subitem 5.1.1 alínea "g" do Edital Nº 27/2021, de

19 de abril de 2021. O documento anexado foi

digitalizado com informações incompletas.

Indeferido na análise Egresso de Escola Pública.

Não anexou Histórico Escolar do Ensino

Fundamental em sua totalidade, documentação

específica para comprovação como Egresso de

Escola Pública, subitem 5.2.2 alínea "a" do Edital

Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021. Indeferido na

análise Socioeconômica. A candidata não

apresentou documento de identificação (RG ou

Certidão de nascimento) dos outros dois membros

da família e comprovação de renda de todos os

membros com 18 anos ou mais, inclusive dela (o

documento nomeado como "Cópia da carteira de

trabalho" exibe foto do RG da candidata). Verificar

subitem 5.2.3 do Edital Nº 27/2021, de 19 de abril

de 2021. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 WELLYSON FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Egresso de Escola Pública.

O Ensino Fundamental não foi cursado

integralmente em escola pública, conforme

subitem 5.2.2 alínea "a" do Edital de convocação

para pré-matrícula (Edital Nº 27/2021). Cursou o

2º ano no Centro Educacional Presbiteriano e o 3º

ano no Instituto Educacional Bentolândia.

Apresentar documentação de que se trata de

Escola Pública. Indeferido na análise

Socioeconômica. A inscrição do candidato mostra

grupo familiar de 2 pessoas, mas informa que

mora com os pais. São 2 ou 3 pessoas? Não

anexou a sua documentação de comprovação de

renda ou de ausência de renda e CTPS ou

Declaração de não possuir. Não anexou

documentação de identificação pessoal,

comprovação de renda ou ausência de renda e

CTPS ou Declaração de não possuir dos outros

membros. Não atende ao Edital PRE que

parametriza o Processo Seletivo. Ver Declarações

constantes dos Anexos do Edital. Verificar subitem

5.2.3 do Edital Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



3 ANDRE VIDAL ANTONIO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Faltou anexar a FRENTE do Documento Oficial de

Identificação (RG), subitem 5.1.1 alínea "b" do

Edital Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021;

Indeferido na análise Socioeconômica. O

candidato não anexou nenhum documento para

comprovação de renda, conforme subitem 5.2.3 do

Edital Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

4 RANIERE NASCIMENTO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Faltou carimbo e assinatura do Responsável pelo

registro das médias no verso do Certificado de

Conclusão do Ensino Médio, subitem 5.1.1 alínea

"f" do Edital Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021.

Indeferido na análise Socioeconômica. A inscrição

do candidato informa grupo familiar de 4 pessoas.

Anexou a sua documentação completa, mas não

anexou a documentação de identificação pessoal,

de comprovação de renda ou de ausência de

renda e CTPS ou Declaração de não possuir dos

outros 3 membros. Não atende ao Edital PRE que

parametriza o Processo Seletivo. Ver Declarações

constantes dos Anexos do Edital. Verificar subitem

5.2.3 do Edital Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

5 GABRIEL COSTA MARINHO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica. Ausência

de documentação de identificação dos membros

do grupo familiar; Ausência de documentação de

renda do grupo familiar. Verificar subitem 5.2.3 do

Edital Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

6 HERTA MARIA GONÇALVES DE CARVALHO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Egresso de Escola Pública.

Cursou do 5º ao 8º ano no Instituto Dom Adauto.

Escolas conveniadas não se caracterizam como

públicas na acepção da lei por não atenderem aos

requisitos expressos no inciso I do caput do art. 19

da lei nº 9.394/1996. Assim, o Ensino

Fundamental não foi cursado integralmente em

escola pública, conforme subitem 5.2.2 alínea "a"

do Edital de convocação para pré-matrícula (Edital

Nº 27/2021). Acompanhar no Portal do Estudante

a publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



7 EDGLEY INACIO DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Faltou anexar o VERSO do Documento Oficial de

Identificação, conforme subitem 5.1.1 alínea "b" do

Edital Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021; Faltou

anexar a FRENTE do CPF – Cadastro de Pessoa

Física - dispensado caso conste no documento

oficial de identificação apresentado, subitem 5.1.1

alínea "c" do Edital Nº 27/2021, de 19 de abril de

2021; Faltou anexar a FRENTE do Certificado de

Alistamento Militar (CAM) ou Certificado de

Dispensa de Incorporação (CDI), conforme

subitem 5.1.1 alínea "d" do Edital Nº 27/2021, de

19 de abril de 2021; Faltou anexar o Certificado de

Conclusão do Ensino Médio, subitem 5.1.1 alínea

"f" do Edital Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021.

Indeferido na análise Egresso de Escola Pública.

Não anexou documentação específica para

comprovação como Egresso de Escola Pública,

conforme subitem 5.2.2 do Edital Nº 27/2021, de

19 de abril de 2021. Indeferido na análise

Socioeconômica. Ausência de comprovação de

renda do grupo familiar. Ausência de documento

de identificação dos demais membros do grupo

familiar. Verificar subitem 5.2.3 do Edital Nº

27/2021, de 19 de abril de 2021. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

Curso: Mecânica

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº

18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 VINICIUS FÉLIX DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula. Edital Nº 27/2021, de 19 de

abril de 2021.

2 WELLINGTON DA SILVA MACHADO MENDES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula. Edital Nº 27/2021, de 19 de

abril de 2021.

Candidatos com documentação indeferida

1 CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Egresso de Escola Pública.

O Ensino Fundamental não foi cursado

integralmente em escola pública, conforme

subitem 5.2.2 alínea "a" do Edital de convocação

para pré-matrícula (Edital Nº 27/2021). Cursou o

2º Ano no Instituto Evangélico Cristão. Apresentar

documentação de que se trata de Escola Pública.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



Curso: Mecânica

Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 PEDRO MARCELO VIEIRA LEITE DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula. Edital Nº 27/2021, de 19 de

abril de 2021.

Candidatos com documentação indeferida

1 THIAGO TORRES DE SOUSA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação Básica.

Não anexou Certidão de Nascimento ou de

Casamento, conforme subitem 5.1.1 alínea "a" do

Edital Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021.

Indeferido na análise Egresso de Escola Pública.

Concluiu o Ensino Fundamental em instituição

privada (2001 Colégio e Cursos Preparatórios

LTDA), em desacordo com o subitem 5.2.2 alínea

"a" do Edital de convocação para pré-matrícula

(Edital Nº 27/2021). Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 MARCOS ANDRÉ DE MOURA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Egresso de Escola Pública.

Não anexou documentação específica para

comprovação como Egresso de Escola Pública,

conforme subitem 5.2.2 do Edital Nº 27/2021, de

19 de abril de 2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

3 AMANDA NAYANA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Egresso de Escola Pública.

Não anexou documentação específica para

comprovação como Egresso de Escola Pública,

conforme subitem 5.2.2 do Edital Nº 27/2021, de

19 de abril de 2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Secretariado

Modalidade: Ampla Concorrência

Candidatos com documentação deferida

1 THAYS ALESSANDRA BATISTA ALVES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 GABRIELLA JORDANA ALVES DE SOUZA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.



3 ISAAC GOMES DOS SANTOS DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

4 CARLA VERÔNICA PEREIRA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA ALVES DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Candidato(a) não anexou parte da frente do

Histórico Escolar do Ensino Médio, conforme item

5.1.1 g) do Edital DDE-J/IFPB nº 27/2021 e

anexou Certificado do Ensino Médio ILEGÍVEL.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 BRUNA OLIMPIO FRAZAO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Candidato(a) anexou RG incompleto (faltou o

verso), conforme item 5.1.1 b) do Edital

DDE-J/IFPB nº 27/2021. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Secretariado

Modalidade: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida

1 ALINE MARIA SILVA DE FREITAS DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação básica,

Egresso de Escola Pública e Socioeconômica.

Candidato (a) não anexou documentos solicitados

pelo item 5.1.1 do Edital Nº 27/2021, de 19 de abril

de 2021. Candidato (a) não anexou documentos

solicitados pelo item 5.2.2 a) do Edital Nº 27/2021,

de 19 de abril de 2021. Candidato (a) não anexou

documentos solicitados pelo item 5.2.3 do Edital

Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021. Acompanhar

no Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).



2 WESLAYNNY PEREIRA BEZERRA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação básica.

Candidato(a) anexou RG incompleto (falta parte

da frente) e Histórico Escola do Ensino Médio

incompleto (falta parte da frente). Indeferido na

análise Socioeconômica. Candidata informa um

grupo familiar de 5 pessoas. Não anexou a sua

documentação de comprovação de renda ou de

ausência de renda e CTPS ou Declaração de não

Possuir, não anexou a documentação de

identificação pessoal, de comprovação de renda

ou de ausência de renda e a CTPS ou Declaração

de não possuir dos outros 4 membros da família.

Não atende ao Edital PRE que parametriza o

Processo Seletivo. Ver as Declarações constantes

dos Anexos do Edital. Acompanhar no Portal do

Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Secretariado

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 JAQUELINE OLINTO RAMOS DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

2 ELIETE AURELIANO SOARES DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

3 ADRIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

4 MARIA DO SOCORRO MENDONÇA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 ALICIA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica. A CTPS da

candidata está incompleta, faltou a seção do

contrato de trabalho (mesmo que nunca tenha sido

assinada). Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 ERICA GOMES JUSTINO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica. Ausência

de documento de renda. Ausência do documento

de identificação dos membros do grupo familiar.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



3 MÁRCIO RICARDO NUNES DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública e Socioeconômica. Candidato apresentou

Histórico Escolar do Ensino Fundamental

incompleto (só constam 7 anos), e estudou 2º ano

em escola não identificada como pública, em

desacordo com o item 5.2 do Edital DDE-JP/IFPB

nº 27/2021 e Portaria Normativa MEC nº 18/2012.

Candidato não apresentou documento correto

para comprovação da sua renda ( Se assalariado -

cópia dos contracheques dos meses referidos no

subitem 5.2.3, ou cópia da Carteira de Trabalho

atualizada (páginas da carteira de trabalho

referente a foto e página 14 e 15 ( página do

contrato de trabalho da última assinatura e a

página seguinte em branco), ou recibo de salário

completo ou holerite dos meses outubro,

novembro e dezembro de 2020), ver tópico 5.2.3

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA no Edital

27/2021 Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

4 WANDA MARIA DO NASCIMENTO AMORIM DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Documentação básica.

Candidato(a) não anexou verso do Histórico

Escolar, conforme item 5.1.1 g) do Edital

DDE-J/IFPB nº 27/2021. Indeferido na análise

Socioeconômica. Candidata informa um grupo

familiar de 2 pessoas. Não anexou a sua CTPS ou

Declaração de não Possuir, não anexou a

documentação de identificação pessoal, de

comprovação de renda ou de ausência de renda e

a CTPS ou Declaração de não possuir do outro 4

membro da família. Não atende ao Edital PRE que

parametriza o Processo Seletivo. Ver as

Declarações constantes dos Anexos do Edital.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

5 DANIELLY SOUZA ALVES DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica ( Ausência

de documentação dos membros do grupo familiar

Ausência de documentação de renda do grupo

familiar. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



6 KYARA ARAÚJO DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica. Candidata

não apresentou página da sua carteira de trabalho

referente a identificação (página da foto),

documento de identificação de todos os membros

da família ( RG ou certidão de nascimento) e

comprovação de renda de todos os membros da

família com 18 anos ou mais (ver o tópico 5.2.3

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA – RENDA

FAMILIAR BRUTA IGUAL OU INFERIOR A 1,5

SALÁRIO MÍNIMO PER CAPITA do Edital Nº

26/2021 de Pré-matricula). Acompanhar no Portal

do Estudante a publicação do Edital Resultado da

Análise Documental (resultado preliminar - 10 de

maio de 2021) e prazos para abertura de recurso

no Portal do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

7 WHESLEY JOHNNATAN DE OLIVEIRA FONSECA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica. Candidato

informa grupo familiar de 4 pessoas. Não anexou a

sua documentação de comprovação de renda ou

ausência de renda (Anexo 9), não anexou a

documentação de identificação pessoal,

comprovação de renda ou ausência de renda e

CTPS ou Declaração de não possuir CTPS da sua

mãe e dos outros 2 membros. Não atende ao

Edital PRE que parametriza o Processo Seletivo.

Ver as Declarações constantes dos Anexos do

Edital. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

8 ANA PAULA DOS SANTOS GOMES DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise Socioeconômica. A

candidata não anexou nenhum documento para

comprovação de renda, conforme exigido no item

5.2.3 do Edital Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

9 JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise da Documentação básica.

Candidato anexou Certificado de Alistamento

Militar vencida e sem código de

validação/autenticação. Indeferido na análise

Socioeconômica. Ausência de documentação

comprobatória (identificação e renda) de todos os

membros informados na composição familiar do

formulário de pré-matrícula. Ver item 5.2.3 do

Edital Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Secretariado

Modalidade: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº

18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 VICTOR SILVA DO NASCIMENTO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.



2 ROSINETE FELIX RIBEIRO DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 VERONICA CRISTINA ASSUNCAO EVANGELISTA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública (Estudou 1ª a 4ª série em escola não

identificada como pública e 7ª série na escola Dom

Adauto), em desacordo com o item 5.2 do Edital

DDE-JP/IFPB nº 27/2021 e Portaria Normativa

MEC nº 18/2012, bem como os requisitos

expressos no inciso I do caput do art. 19 da lei nº

9.394/1996. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

2 GENERICE DA SILVA FIGUEIREDO DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de documentação básica.

Candidato(a) não anexou Certificado de conclusão

do Ensino Médio, conforme item 5.1.1 f) do Edital

DDE-J/IFPB nº 27/2021. Indeferido na análise de

Egresso de Escola Pública. Candidato(a) não

anexou Histórico Escolar do Ensino Fundamental

para análise de escola pública, conforme item

5.2.2 a) do Edital DDE-J/IFPB nº 27/2021 e

Portaria Normativa MEC nº 18/2012. Acompanhar

no Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).

3 EDJANE RODRIGUES DE SOUZA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública (candidata estudou 1ª série (2° ano) em

escola da rede privada de ensino, em desacordo

com o item 5.2 do Edital DDE-JP/IFPB nº 27/2021

e Portaria Normativa MEC nº 18/2012.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

4 FERNANDO COSTA DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação básica.

Candidato não anexou Certidão de

Nascimento/Casamento, conforme item 5.1.1 a) do

Edital DDE-J/IFPB nº 27/2021. Candidato não

anexou Certidão de Quitação eleitoral, conforme

item 5.1.1 e) do Edital DDE-J/IFPB nº 27/2021

(tentativa realizada sem sucesso no portal da

justiça eleitoral - Os dados informados (nome, data

de nascimento ou filiação) não conferem com

aqueles constantes do Cadastro Eleitoral).

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).



5 DELIANE ALVES DA SILVA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública. Histórico do Ensino Fundamental não

informa o(s) nome(s) da(s) escola(s) onde a

candidata estudou o ensino fundamental ou onde

concluiu os estudos Supletivos referentes ao E.

Fundamental, conforme item 5.2.2 do Edital

DDE-JP nº 27/2021 e Portaria Normativa MEC nº

18/2012. Acompanhar no Portal do Estudante a

publicação do Edital Resultado da Análise

Documental (resultado preliminar - 10 de maio de

2021) e prazos para abertura de recurso no Portal

do Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Secretariado

Modalidade: Pessoas com deficiência

Nenhum candidato com documentação deferida

Candidatos com documentação indeferida

1 TAYS RANGEL LOBO DE SOUZA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Documentação básica.

Candidata anexou RG no modo restrito,

impossibilitando a visualização do documento.

Acompanhar no Portal do Estudante a publicação

do Edital Resultado da Análise Documental

(resultado preliminar - 10 de maio de 2021) e

prazos para abertura de recurso no Portal do

Estudante (11 e 12 de maio de 2021).

Curso: Secretariado

Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Candidatos com documentação deferida

1 MAYARA SILVA PEREIRA DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA

Deferido na análise documental. Acompanhar no

Portal do Estudante a publicação de Confirmação

de Matrícula (resultado final - 17 de maio de 2021),

conforme cronograma do Edital de convocação

para pré-matrícula.

Candidatos com documentação indeferida

1 BARBARA ESTELA DE OLIVEIRA LIMA DOCUMENTAÇÃO INVÁLIDA

Indeferido na análise de Egresso de Escola

Pública (Estudou da 1ª a 4ª série em escolas da

rede privada de ensino, conforme item 5.2.2 a) do

Edital Nº 27/2021, de 19 de abril de 2021 e

Portaria Normativa MEC nº 18/2012. Acompanhar

no Portal do Estudante a publicação do Edital

Resultado da Análise Documental (resultado

preliminar - 10 de maio de 2021) e prazos para

abertura de recurso no Portal do Estudante (11 e

12 de maio de 2021).
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